Numer postępowania: PZP/ZP/36/2017/CNK/MSt

Załącznik nr 3.2. do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
dot. zadania 11
ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH ORAZ OPIEKI MERYTORYCZNEJ
DLA GRUP NAUCZYCIELI (ZADANIA 1 – 11)

……………………………….., dnia ……………………………………
1

DANE WYKONAWCY :
Nazwa:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………….

NIP/PESEL2:

……………………………………….

REGON:

……………………………………….

Ja/My niżej podpisany/-i …………………………………………………………………………………………………………..
jako uprawniony/-eni do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy/-ów wskazanego/-ych wyżej, w odpowiedzi
na ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „świadczenie usług szkoleniowych oraz opieki merytorycznej dla grup nauczycieli (zadania 1 –
11)”, składam/-y przedmiotową ofertę.

1. OFERTA:
1.1.

Oferuję/-emy wykonanie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 11, zgodnie z wymogami określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę całkowitą:
brutto:

…………………………. słownie: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

netto:

…………………………. słownie: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

Powyższa cena została skalkulowana na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę stawki za 1 godzinę
zegarową świadczenia usług brutto dla zadania, o którego udzielenie się ubiega. Cena ofertowa brutto będzie
podstawą do porównania ofert.

x
Oferowana przez Wykonawcę stawka brutto za 1
godzinę zegarową realizacji szkolenia
w siedzibie Zamawiającego

1
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=

Ilość godzin

x
Oferowana przez Wykonawcę stawka brutto za 1
godzinę zegarową realizacji szkolenia
poza siedzibie Zamawiającego
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Ilość godzin

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich Wykonawców.
Wykonawca, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej podaje nr PESEL.
-1-

Kwota brutto

=
Kwota brutto
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Informuję/emy, iż przedmiot zamówienia będzie realizowany przez3

1) ……………………………………………………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………………………………………………….
3) ……………………………………………………………………………………………………………………….
4) ……………………………………………………………………………………………………………………….
5) ……………………………………………………………………………………………………………………….
6) ……………………………………………………………………………………………………………………….
7) ……………………………………………………………………………………………………………………….
8) ……………………………………………………………………………………………………………………….
9) ……………………………………………………………………………………………………………………….
10) ……………………………………………………………………………………………………………………….

Informuję/emy, iż w/w osoby legitymują się posiadanym doświadczeniem polegającym na prowadzeniu szkoleń
– warsztatów dla nauczycieli z zakresu angażujących metod uczenia i/lub wykorzystania metody badawczej
w pracy szkolnej i/lub pracy z wykorzystaniem eksponatów interaktywnych w nauczaniu zgodnie z załączonymi
do Formularza ofertowego wykazami4 - łącznie …………… godzin zegarowych.
11) OŚWIADCZAMY, ŻE:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

zaoferowana w pkt. 1.1. cena oferty uwzględniają wszystkie elementy jakie są niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
zawarte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzorze umowy zostały przez nas
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12) INFORMUJEMY, ŻE:
3.1.

wybór naszej oferty5:
[..] nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
[..] będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących
towarów: ……………………………………………………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

3

Należy wskazać dane osoby, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku braku złożenia wykazu, Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 0,00 pkt. w zakresie kryterium „Doświadczenia”
5
Zaznaczyć właściwe „x”
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Wartość towaru powodującego obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………………… netto.
3.2.

wskazany wyżej Wykonawca jest6:
[..] mikro7
[..] małym8
[..] średnim9
przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. 2016.1829 ze zm.).

3.3.

informacje i dokumenty składające się na Ofertę, zawarte na stronach ………………… stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy
w załączniku nr … do Oferty, i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione10.

3.4.

Oferta została złożona na ……………. kolejno ponumerowanych stronach.

3.5.

Wszelką korespondencję sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….....

3.6.

integralną część Oferty stanowią11:
oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w pkt. 5.1. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
wykaz doświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.2. Formularza oferty,
pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz
z ofertą,
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

………………………………………………………………………..
data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

6

Zaznaczyć właściwe „x”
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2
milionów EUR.
8
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionów EUR.
9
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
10
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych informacji lub dokumentów.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11
Niepotrzebne skreślić
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WYKAZ DOŚWIADCZENIA
osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

DANE WYKONAWCY1:
Nazwa:

…………………………………………………………………………………………………………...

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………...

Ja/My niżej podpisany/-i ………………………………………………………………………………………….. jako
uprawniony/-i do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego wyżej, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „świadczenie usług szkoleniowych oraz
opieki merytorycznej dla grup nauczycieli (zadania 1 – 11)”,

OŚWIADCZAM, ŻE
wskazana w pkt. 1.2. Formularza oferty osoba, tj. …………………………………………………………………………….
posiada następujące doświadczenie:

Lp

Podmiot, dla którego świadczone były
usługi

Termin świadczenia
usług

Temat/zakres usługi

Ilość godzin
(zegarowych)

………………………………………………………………………..
data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

UWAGA: wykaz należy złożyć dla każdej z osób wykazanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
1

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane dla wszystkich Wykonawców.

